
Talajterhelési díj 

Talajterhelési díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos kötelezhető, aki a város területén, a 

Borsodvíz Zrt. által kiépített csatornahálózatra nem csatlakozott rá. 

A Borsodvíz Zrt. minden év januárban igazolást küld a hivatal részére a talajterhelési díjra 

kötelezettek névsoráról a tárgyévet megelőző adatokkal. 

A hivatal ez alapján küld értesítést, és bevallásnyomtatványt, melyen az ingatlantulajdonos 

megteheti bevallását tárgyév március 31.-ig. 

A bevallás feldolgozása – a kitöltött nyomtatvány szerint – amennyiben locsolási kedvezményt is 

megjelölt az ügyfél, erről igazolást kell hozni, ha ez nincs – hiánypótlásra felszólítás, ha nem csatolja 8 

munkanapon belül, a kedvezmény figyelmen kívül hagyásával dolgozzuk fel az adatokat. A 

feldolgozást követően határozat meghozatala, fizetési határidők megjelölésével. 

 

A helyi rendeletünk mentességet is biztosít – 70 éven felüli vízkibocsátó esetén; ha nincs 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna; az ingatlan lakatlan, vízfogyasztása nincs; 

szociális alapon – egyedülálló esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-a, 

családosoknál a 100%-a – erről írásban nyilatkozni kell az adóhatóság felé. Ha nem 

nyilatkozik az ügyfél, a rendelkezésre álló adatok alapján dolgozzuk fel a bevallást. Ebben az 

esetben nincs hiánypótlásra felszólítás. 
 

Befizetés módja: Készpénz-átutalási megbízáson (csekk, mely beszerezhető a hivatal 24-

as  szobájában) vagy átutalással a 68500012-11053473 számlaszámra 

 

Az ügyintézés helye: 3910 Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal, Adóiroda 

                                       Második emelet 24. számú szoba (Tel.: 47/553-017) 

  Ügyintéző:                   Tóth Anna Mária 

             

 Ügyfélfogadási idő:    hétfő, szerda, péntek  7.30 – 11.30 

                                      kedd, csütörtök 12.00 – 16.00 

 

Aki még nem csatlakozott a szennyvízhálózatra, és szeretné megtenni, szintén itt kérhet 

tájékoztatást, és amennyiben megfizette a 100.000,-Ft hozzájárulást, igazolást is itt adunk ki, mellyel 

a Borsodvíz Zrt. felé fordulhat további ügyintézéshez. 

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány – bejelentkezési lap, bevallás, csekk – 

térítésmentesen beszerezhető a Hivatal 24-es szobájában, vagy kérésre postázzuk. 

Az eljárás jogi alapjai:  

 Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv.  

A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 16/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete  

 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

 

 


